KUNDEREGISTRERINGSSKJEMA
VELKOMMEN SOM NY KUNDE HOS VARIANT VVS!
FAKTURAADRESSE

LEVERINGSADRESSE

Navn:

Navn:

Adresse:

Adresse:

Postnummer:

Postnummer:

Poststed:

Poststed:

Samme som fakturaadresse

Kommune:
Tlf:

KONTAKTINFORMASJON

Org.nr.

Kontaktperson:

E-postadresse:

Tlf:

Faktura:

på e-post

via EDI

med post

E-post:

KJEDETILKNYTNING
Rørkjøp

Comfort

Varme & Bad

Annen

Hvis annen, hvilken:

Bademiljø

VVS Eksperten

Ingen

KREDITTKJØP
Ønsket kreditgrense:			

Er selskapet registrert for betalingsmislighold?

Nei

Ja

Avtalevilkår for kredittkjøp hos Variant VVS Norge AS:
1. Kontoinnehaveren har rett til å anvende kontoen for betaling av varer, ev. frakt og andre kostnader som fremkommer ved innkjøp.
2. Variant VVS forbeholder seg retten til å sette en kredittgrense for kontoen, som da utgjør en øvre grense for disponibelt beløp.
3. Forandringer av kontoinnehaverens navn, adresse e.l. skal umiddelbart meddeles Variant VVS.
4. Variant VVS fritar seg fra alt ansvar for hindring av kontoens anvendelse som er skjedd pga. omstendigheter utenfor Variant VVS sin kontroll.
5. Eiendomsrett til solgte varer forbeholdes Variant VVS, i den utstrekning loven tillater det, til varene er fult betalt av kontoinnehaveren.
Variant VVS forbeholder seg således rett til å ta tilbake varene dersom kontoinnehaveren ikke følger kontobestemmelsene, og kontoinnehaveren
plikter til å informere om varers adresse, kfr. Panteloven, spesielt § 3-15.
6. Kontoinnehaveren har plikt til å betale fakturaen uavkortet. Eventuelle reklamasjoner for feil på kjøpte varer berettiger ikke kontoinnehaveren
til å holde igjen betaling av fakturaen helt eller delvis. Avtale om reklamasjon ev. retur gjøres med Variant VVS, som ved mottatt retur og bekreftet
reklamasjon, utsteder kreditnota. Denne godskrives kontoen. Ved retur belastes min 20% returomkostninger + eventuelle utlagte frakter. Husk å legge
ved følgeseddel med referanse.
7. Variant VVS forbeholder seg når som helst retten til, uten forutgående varsel, å endre kontobestemmelsene. Meddelelsen om dette kommer i dette
tilfellet å fremstilles for kontoinnehaveren.
8. Ved å benytte kontoen anser men det for at kontoinnehaveren har godtatt endringene. Dersom kontoinnehaverne ikke godtar endringene skal han
skriftlig si opp kontoavtalen.
9. Salgs- og leveringsbetingelser på variantvvs.no er lest, forstått og godtatt.

AVTALEINNGÅELSE
Det forsikres om at opplysningene er korrekte og at avtalevilkårene er forstått og godtatt:		
Dato:					Signatur:

Vennligst returner på e-post: firmapost@variantvvs.no

MILJØBEVISST OPPVARMING

variantvvs.no
firmapost@variantvvs.no
tlf: 951 14 170

Vi forutsetter at kunden oppdaterer seg på vilkårene i våre salgs- og leveringsbetingelser, tilgjengelig på variantvvs.no
Kunderegistreringsskjema

